Belluno

Smart locations for better liveability

Število prebivalcev:
2010

Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

155.107

25.446

180.553

Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

150.165

25.537

173.702

Razvojne težnje
2029

Površina pilotnih obmocij
Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

1.628 km²

826 km²

2.454 km²

Upravna razdelitev :
> 15.000 prebivalcev

2 občini

5.000 – 15.000 prebivalcev

6 občin

< 5.000 prebivalcev

38 občin

Glavni izzivi :
• Problematika dostopnosti ni bila obravnavana na celovit in strateški način.
• Kvaliteta javnega železniškega prometa je nizka.
• Razvoj storitev z visoko dodano vrednostjo in industrije.

Poglavitne priložnosti :
• Sistem poselitve, temelječ na dobro opredeljenih, hierarhično
strukturiranih oseh.
• Razvoj poselitve na zamejenih območjih ob oseh.
• Dobre povezave delov pilotnih območij z avtocestnim
omrežjem.
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Orodja,
udejanjena v
Provinci Belluno :
Nabor, ki smo ga v Provinci
Belluno ponudili deležnikom,
zajema štiri orodja za
upravljanje s prostorskimi
podatki :
1 Računalo za oceno

stroškov mobilnosti in
bivanja.
2 Orodje za posredovanje

informacij o najemninah
in stroških nakupa
bivališč v povezavi
s ponudbo storitev
javnega potniškega
prometa na pilotnih
območjih. (Podatke za
pilotna območja projekta
MORECO v Bellunu
je posredovala javna
agencija, ki s podatki
upravlja.)
3 Aplikacija za pametni

telefon kot orodje za
podporo in spodbujanje
uporabe “skupnega
avtomobila” (car-sharing).

4 Spletni GIS zemljevid,

ki omogoča opis in
primerjavo različnih
scenarijev.

Potrebe in pričakovanja, ki so jih
deležniki s pilotnega območja izrazili
glede orodij projekta MORECO
Provinca Belluno se nahaja na gorskem območju
in ima s tem povezane značilnosti, kot je nizka
gostota poseljenosti. Zaradi tega je zelo zapleteno
uresničevati okoljsko trajnost in zgoščanje
poselitve, potrebno pa je tudi uravnotežiti potrebo
po zgoščanju (strategija policentričnega razvoja,
ki jo zasledujejo partnerji projekta MORECO) in
potrebo po razvoju gorskih centrov, ki so pomembni
za ohranjanje lokalnih skupnosti, kulturne dediščine
in zemljišč.
Na gorskih območjih razvoja ni mogoče usmerjati
zgolj z uporabo kriterija znižanja stroškov poselitve/
storitev in mobilnosti, saj lahko tak pristop spodbudi
odseljevanje prebivalstva. Kljub težavnosti je treba
upoštevati in ovrednotiti še druge dejavnike,
povezane z ohranjanjem rabe zemljišč in kvaliteto
življenja.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov se je projektna
skupina iz Belluna odločila, da med orodja, ki bodo
na voljo pilotnim območjem projekta MORECO,
vključi tako učinkovite modele poselitve, kot tudi
nabor informacij, namenjen uporabi v procesih
odločanja. Rezultati bodo pripomogli k razširjanju,
usklajevanju in izboljšanju dinamike sodelovanja
na področju trajnostnega razvoja in k povezovanju
tematik prostorskega načrtovanja, mobilnosti in
upravljanja na lokalni ravni.

Pristop k predstavitvi orodij projekta
MORECO
Aktivnosti, namenjene deležnikom, lahko razdelimo
v štiri skupine :
1. Aktivnosti, namenjene številnim in raznolikim
skupinam deležnikov: vzpostavitev omrežja lokalnih
deležnikov z namenom spodbujanja upravljalskega
pristopa in metode od spodaj navzgor. Poudarek
na sodelovanju in uporabi vedenja deležnikov

pri oblikovanju skupnih meril za opredelitev
problemov, značilnih za gorska območja, in za
upravljanje z njimi.
2. Aktivnosti, namenjene skupinam deležnikov:
prilagojene različnim ciljnim skupinam, namen je
bil opredeliti probleme in potrebe.
3. Javne prireditve in dogodki, kot so konference
in sejmi.
4. Dogodki, namenjeni posredovanju informacij
o orodjih projekta MORECO za oceno stroškov
mobilnosti in bivanja ter spodbujanju njihove
uporabe.

Spremembe lokalnih razmer v primerjavi
z začetnimi pričakovanji
Doseženi rezultati potrjujejo, da so spremembe
v procesih odločanja dolgotrajne in pogojene s
kulturnimi značilnostmi. Možni pozitivni učinki
strategij projekta MORECO, ki bi jih v daljšem
časovnem obdobju zagotovo splošno sprejeli in
cenili, kažejo na potrebo po nadaljevanju dejavnosti
ozaveščanja in izobraževanja tudi po zaključku
projekta MORECO.

Celovit in multidisciplinaren pristop
Akterji različno dojemajo pomen vzpostavljenega
lokalnega omrežja, sodelovanje je odvisno
od posameznikov in njihove dojemljivosti za
obravnavane probleme.

